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 دونة االمارات انعرتية انمححذة

 مذرسة انوردية انخاصة / حهوان

 انمرخصة مه وزارة انحرتية وانحعهيم
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 ة غة العربيّ قسم اللّ 

 2019 - 2018 للعام الدراسيّ  ثانيالفصل ال
 (ظ      -ط      )  حرفي لاألوّ  للصفّ  عمل ورقة

 الرقم : ....................                   ..........              :الشعبة             ...............                           السم: ا

 

أكمل الحرف الناقص مع مراعاة شكل الحرف ووضع الحركة المناسبة في  -السؤال األول :

 ُط  ( -ظو   -َط    -طا   -)َظ                      :   الكلمات التالية

 ....ــيور          .....ــريفة         ُحــ....ظ         ....ووس           مــ....ــر         

 

 ظ ( –ضع دائرة حول الصوت القصير لحرف ) ط   -السؤال الثاني : 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 صم انصورة تانكهمة انمناسة ( : ) انسؤال انثانث

 

  

 

 

 

 

 

 بِــْطـريق               َظــْبي                ِطــْفل                                  مَظـلّة           

-َنظيف       -َيْعِطف     -ُظهر    -َضفدع    -أظافر   -ِطْفل     

َطبيب    -َمظلَة    -غِضَبت    - َظفيَرة  -طاَح    -ِمْعَطف   
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 السؤال الرابع ) حلّل الكلمات اآلتية (

 َظريَفٌة         ......../......./....../.......

 َنظيٌف          ......../........./...........

 ......../......../..........َحـَطـٌب         

 طـاووٌس       ......../......../.........

  َمْحـظـؤٌظ       ........./......./.........

 َطـعاٌم           ........./......./.........

 السؤال الخامس )رّكب من المقاطع والحروف كلمات(

 ......................ـف                 -ـطيـ  -لَـ  -1

 أَْخـ              ...................... –ر   -ــطا  -2

 ُظـ             ...................... -ٌف    -رو   -3

 ظا                ...................... –ــر  -ِفــ  -4

 ٌر             ...................... –سـُ   -ــطو   -5

  لسادس )ضع دائرة حول الكلمة المختلفة(السؤال ا

 

 

 

 السؤال السابع ) اكتب خمس كلمات تبدأ بحرف الظاء (

1- .................. 2          - .................. 

3- .................. 4          - ..................5                - .................. 

طابع  -فطيرة      -طرائف       -طبق       -بط        -طبل       -تفاح      


